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OBČINA MUTA 

Glavni trg 17, 2366  Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606  
http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si 

Občinski svet 
Številka:03221-0002/2012-23 
Datum:4.4.2012 
 

Z A P I S N I K 
10. redne seje Občinskega sveta Občine Muta z dne 27. marec 2012 

 
 
Seja je potekala v sejni sobi Občine Muta, s pričetkom ob 17. uri. Seja je posneta na DVD, sejo 
je po pooblastilu vodil podžupan Vladimir Topler. 
 
PRISOTNOST 

 
Prisotni člani in župan:                                              
Boris Kralj (župan) 
Aleksander Ambrož, Franc Hamler ml., Rozika Zinka Helbl Čuček, Rudolf Koležnik, Bojan Miklavc 
(ob 17.10), Darko Sahornik, Milan Stramec, Tadej Šrajner, Vladimir Topler, Janez Tratnik, Mirko 
Vošner 
 
Odsotni člani: 
/ 
Prisotni ostali vabljeni: 
Ksenija Ditinger (direktorica občinske uprave), Nataša Jevšnikar (višja referentka za okolje in prostor), 
Milena Urnaut (finančnik VII/1), Sašo Pavlič (koordinator V za okolje in prostor), Cvetka Potnik 
(predsednica nadzornega odbora), Bogdan Ribič (predsednik OO SDS Muta), Karel Hudnik 
(snemalec) 
 
 

1. UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
 
Predsednik KMVVI Franc Hamler ugotovi, da je prisotnih deset članov občinskega sveta, 
manjka član Bojan Miklavc. Občinski svet je sklepčen in lahko veljavno odloča. 
 
 

2. POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
 
Predsedujoči podžupan Vladimir Topler predstavi dnevni red in ga da v razpravo. Člani na 
predlagan dnevni red niso imeli pripomb, zato so sprejeli naslednji 
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev števila navzočih članov občinskega sveta 
2. Potrditev dnevnega reda 
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3. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 22.12.2011 
4. Poročilo o delu župana v času med dvema sejama 
5. Mandatne zadeve 
6. Obravnava in sprejem osnutka Odloka o proračunu Občine Muta za leto 2012 (prva 

obravnava) 
7. Obravnava in sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju 

socialno varstvene pomoči v Občini Muta (skrajšani postopek) 
8. Obravnava in sprejem predloga Obvezne razlage določb Odloka o prostorsko ureditvenih 

pogojih za naselje Muta v Občini Muta (skrajšani postopek) 
9. Obravnava in sprejem predloga Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Koroške regije 

(skrajšani postopek) 
10. Obravnava in sprejem predloga Letnega programa športa v Občini Muta za leto 2012 
11. Obravnava in sprejem predloga Sklepa o ceni socialno varstvene pomoči »Pomoč družini na 

domu« 
12. Obravnava in sprejem predloga Sklepa o prenosu ustanoviteljskih pravic javnega zavoda 

Koroška galerija likovnih umetnosti 
13. Obravnava in sprejem Sklepa o podaljšanju začasnega financiranja občine za obdobje april – 

junij 2012 
14. Obravnava in sprejem Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
15. Seznanitev z Letnim programom dela nadzornega odbora Občine Muta za leto 2012 
16. Vprašanja in pobude članov 

 
Sklep št. 134:* Občinski svet sprejme predlagani dnevni red. 
Glasovanje: prisotnih 10 članov, ZA:10, PROTI:0, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet 
_________ 
*-številčenje sklepov se nadaljuje glede na zaključeno število sklepov predhodne 9. redne seje 
 
 

3. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 9. REDNE SEJE Z DNE 22.12.2011 
 

Člani na zapisnik 9. redne seje niso imeli pripomb, zato so sprejeli naslednji 
 
Sklep št. 135: Občinski svet sprejme in potrdi zapisnik 9. redne seje občinskega sveta Občine 
Muta z dne 22.12.2011. 
Glasovanje: prisotnih 10 članov, ZA:10, PROTI:0, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet 
 
 

4. POROČILO O DELU ŽUPANA V ČASU MED DVEMA SEJAMA 
 
Župan poda svoje poročilo o zadolžitvah in opravljanih nalogah v času med 9. in 10. redno 
sejo občinskega sveta. 
 
O predstavitvi ni bilo razprave. 
 
Op. Ob 17.10 uri se seji pridruži član Bojan Miklavc. 
 

5. MANDATNE ZADEVE 
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Predsedujoči predstavi dve mandatni zadevi, o kateri bo odločal občinski svet, in sicer 
imenovanje predstavnika v svet javnega zavoda Koroška lekarna in soglasje k imenovanju 
direktorja Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi. 
 
Predsednik KMVVI Franc Hamler podrobneje predstavi obe zadevi, o kateri je predhodno 
odločala že komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Člani podpirajo oba predloga imenovanja, zato so sprejeli naslednja 
 
Sklep št. 137: Občinski svet sprejme odločitev o imenovanju Rozike Zinke Helbl Čuček, 
Flisova ul. 10, Muta, v svet javnega zavoda Koroška lekarna. 
Glasovanje: prisotnih 11 članov, ZA:10, PROTI:0, NE GLASUJE: 1 – sklep je sprejet 
 
Sklep št. 138: Občinski svet daje soglasje k imenovanju Lidije Golob, Hmelina 19, Radlje ob 
Dravi, za direktorico Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi. 
Glasovanje: prisotnih 11 članov, ZA:11, PROTI:0, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet 
 
 

6. OBRAVNAVA IN SPREJEM OSNUTKA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE 
MUTA ZA LETO 2012 (prva obravnava) 

 
Župan predstavi celotno proceduro sprejemanja proračuna, ki se je začela že v mesecu 
novembru 2011. Splošna predstavitev proračuna se je izvedla na 9. redni seji v mesecu 
decembru 2011, predhodno se je predlog proračuna obravnaval na vseh delovnih telesih, 
nakar so sledila neformalna usklajevanja. Razmere na področju javnih financ so se v tem 
obdobju drastično spremenile oz. zaostrili so se pogoji zadolževanja, izvaja se celovita 
racionalizacija vseh stroškov poslovanja. Županov predlog proračuna je varčevalno 
naravnan, predvsem z vidika zadolževanja, ki pa je nujno potrebno, da se izpeljejo že začeti 
projekti, sofinancirani s strani države in EU.  
 
Ključni projekti so: zaključek projekta Kocerod, projekt Drava (kanalizacija in ČN), 
rekonstrukcija ceste na Gortini, kanalizacija Gortina, zaključek projekta Drava kot priložnost, 
prenova javne razsvetljave, ureditev trških jeder, kolesarske poti v Dravski dolini, 
rekonstrukcije vodovodov. 
 
Zavedati se je potrebno, da se vsako leto povečujejo socialni transferji, ki predstavljajo velik 
obvezni del proračuna, hkrati se močno znižujejo materialni stroški javnih ustanov, obenem 
pa država na podlagi varčevalnih ukrepov pripravlja rebalans proračuna, s katerim nam  bo 
znižala prihodkovni del.  
 
V predlog proračuna ni vključen velik kohezijski projekt Oskrba s pitno vodo v porečju 
Drave – 3. sklop, in sicer zaradi dejstva, da občina ob tako ostrih razmerah, ne bo mogla 
hkrati peljati finančno tako visoka projekta. V kolikor se bodo pokazale druge variante 
možnega financiranja, pa bi o možnosti vključevanja v projekt občina seveda lahko 
razmišljala. 
 
Po uvodni predstavitvi, predsedujoči odpre razpravo. 
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Tadej Šrajner  kot predsednik odbora za kmetijstvo pove, da je področje kmetijstva znižano 
za dobrih 25%, kar bo najbolj prizadelo kmete, ki bodo morali sofinancirati prevoze mleka z 
odročnih krajev. Prav tako ni dobro, da v proračun ni vključeno sofinanciranje projektov 
LAS-a, kljub znanemu dejstvu, da imajo odločbo ministrstva za sofinanciranje. 
 
Župan pojasni, da so se stroški zniževali na vseh postavkah, kjer se pač lahko in žal je 
podpora kmetijstva eno izmed teh področij. Boji se, da je predlog še premalo radikalen in da 
obstaja možnost, da niti zakonskih obveznosti ne bo mogoče poravnavati. 
 
Darko Sahornik kot predsednik odbora za ekologijo, komunalno in cestno gospodarstvo 
pove, da je neustrezno povečanje na postavki plač, kakor tudi na postavki letnega 
vzdrževanja cest. Kot koordinator projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave pove, da je 
nujno potrebno vključiti stroške projektne dokumentacije, saj naj bi bili opravljeni grobi 
izračuni za primer odstopa Občine Muta od Medobčinske pogodbe o medsebojnem 
sodelovanju pri predmetnem projektu, ki naj bi znašali cca. 500.000,00 EUR. Dne 28.3.2012 se 
bo objavil javni razpis za izdelavo PGD in PZI dokumentacije, v roku 14 dni pa še razpis za 
izvajalca. 
 
Franc Hamler kot predsednik odbora za stanovanjske zadeve pove, da v predlog ni 
vključene investicije za nakup invalidskega stanovanja, čeprav ga potrebujemo. Prav tako bi 
bilo potrebno vključiti razna popravila stavb in drugih nujnih sanacijskih del, in sicer vsaj do 
takšnega stanja, da jih bo v prihodnje mogoče nadaljevati. Na stanovanjskem področju 
drugih krčenj sredstev ni, kar je pohvalno, saj bodo najemniki lahko prišli do zaprošenih 
nujnih vzdrževalnih del. 
 
Finančnica Milena Urnaut pojasni, da je strošek plač zaposlenih pripravljen po veljavni 
sistemizaciji, kot to določa zakonodaja, res pa je da vsa sredstva ne bodo porabljena, ker vsa 
sistemizirana delovna mesta niso zasedena. Postavka letnega vzdrževanja občinskih cest je 
povečana, zaradi neporavnanih obveznosti iz preteklega leta, kar pa se tiče investicij za 
obnovo stavb, pa je možno koristiti sredstva rezervnega sklada. 
 
Darko Sahornik pove, da želi pisno pojasnilo glede sredstev plač. Kar se tiče rekonstrukcij 
vodovodov je zadeva povsem na mestu, za sam kohezijski projekt oskrbe s pitno vodo pa bi 
bilo potrebno zagotoviti vsaj sredstva za projektno dokumentacijo, kajti fizične izvedbe letos 
še sigurno ne bo. 
 
Župan pove, da Darko Sahornik ni koordinator projekta Oskrbe s pitno vodo, vsaj za Občino 
Muta ne. Meni, da je projekt »prenapihnjen«, saj so strokovne službe JKP Radlje pripravile 
grob preračun za zadovoljivo ureditev vodooskrbe v občini, ki naj bi znašal cca. 1,5 mio 
evrov in ne 5 mio evrov, kot je predvideno po IDZ. Če pri 1,5 mo oz. 2 mio evrov pridobimo 
85% kohezijskih sredstev je le-to morebiti sprejemljivo, žal pa ni sprejemljivo pri tako 
obširnem in visokem projektu, kot je izdelan projektantski izračun. 
 
Tadej Šrajner pove, da se varčuje samo na enem mestu, celotna 5. volilna enota pa je 
izpuščena. Nobeden od projektov, ki jih je sam predlagal, ni vključen v predlog, povečujejo 
pa se postavke, kjer ni ustreznega nadzora porabe (letno vzdrževanje občinskih in gozdnih 
cest, vzdrževanje stanovanj). 
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Darko Sahornik poda repliko, da je koordinator projekta oskrbe s pitno vodo za preostale 4 
občine, razen za Občino Muta. Ocenjena vrednost projekta se realizira po ponudbah z 
javnega razpisa.  
 
Franc Hamler pove, da naj župan pridobi pisno potrditev, da projekt oskrbe s pitno vodo 
resnično znaša 2 mio in ne 5 mio EUR. Sicer pa je potrebno nemudoma rešiti problem 
preskrbe z vodo, saj je pritisk izredno zmanjšan. 
 
Župan se strinja, da je potrebno problem vodooskrbe rešiti danes in ne čez pet in več let – 
takšni pa so kohezijski projekti. Obstaja varianta rešitve v smislu povezave VH Pernice in 
vodnega stolpa. Projekt je ocenjen na cca. 190.000,00 EUR, z njim pa bi rešili problem tako na 
Zg. in Sp. Muti, kot tudi na Gortini. 
 
Mirko Vošner pove, da se občinski proračun sprejema ločeno od odločevanja o investicijah. 
Lokalna skupnost se ni začela leta 2011, ampak so nasledili mandat prejšnjih odločitev. Za 
problem vodooskrbe obstaja tehnična rešitev – povezovalni vod, s črpališčem cca. 20 l/s, kar 
je cca. 450 l/dan/občana. Sam je sicer zagovornik uravnoteženega proračuna, brez 
zadolževanja, žal pa to ob tako vehamentnih projektih ne gre. Največji del proračunskih 
sredstev gre za socialne transferje, tj. kar 842.000 EUR. Kar se tiče projektov LAS-a, še nikjer 
ni zagotovila, da bo ministrstvo zares sofinanciralo. Sicer pa obstaja še veliko projektov, ki 
niso vključeni v predlog in bi bili nujno potrebni. Eden takih je ureditev pešpoti SP. Muta – 
Tuš, sicer gre za  pretežno državni projekt, ki pa še tudi ni dorečen glede na slabo finančno 
stanje. 
 
Bojan Miklavc pove, da je kapacitete vodnega črpališča potrebno pripeljati do gospodinjstev. 
Je zagovornik projekta naselja SE-3, kjer bi lahko postal doprinos glavarine (priseljevanje 
prebivalstva). Vseskozi se omenjajo protiprašne zaščite in širokopasovno omrežje, ki pa ju 
niti v centru Mute žal ni. Meni, da bi za take nujen projekte lahko vzeli denar pri zaščiti in 
reševanju (gasilska garažna vrata). Podpira tudi boljši nadzor nad porabo denarja na 
postavki letnega vzdrževanja cest, marsikatere rekonstrukcije cest lahko počakajo, takoj pa je 
potrebno pristopiti k izvedbi kanalizacije. Glede stroškov ekoloških otokov je mnenja, da so 
le-ti potuha občanom, saj že poteka ločeno zbiranje odpadkov po gospodinjstvih. Prav tako je 
potrebno najti strateško rešitev v zvezi s financiranjem neprekinjenega zdravstvena varstva 
(popoldanske ambulante) in postaviti nadstrešek na avtobusnem postajališču pri Srednji šoli.  
 
Aleksander Ambrož pove, da bo tak ali drugačen predlog proračuna težko sprejemljiv za vse 
člane oz. bi bil samo z velikim zadolževanjem. Zaradi tega je potrebno določiti prioritete: 
varnost, zdravje, vodooskrba itd. podpira enakomeren razvoj občine, a je žal denarja 
premalo. Če se bomo zadolžili, je potrebno denar porabljati strogonamensko za investicije 
prijavljene v zadolževanje. 
 
Rudolf Koležnik pove, da je tudi sam zagovornik varčevalnega proračuna, s čim manjšim 
zadolževanjem. Podpira interventno rešitev vodooskrbe, dolgoročno pa tudi kohezijski 
projekt. Res je, da se nekje namenja več, ampak žal drugače ne gre. Sam bo podprl županov 
predlog proračuna. 
 
Milan Stramec pove, da je tudi on proti pretiranemu zadolževanju, ob vsem tem pa ga najbolj 
skrbi, da vsak svetnik hoče uveljaviti svojo voljo in želje. Sprašuje se, kje so bili prej, ko je bilo 
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denarja še dovolj, da bi se le-ta enakomerno porazdelil, saj je žalostno, da ljudje v centru 
Mute nimajo interneta. 
 
Župan doda, da je realna razdelitev investicij za prihodnja 4 leta izdelana, zato meje letnega 
zadolževanja ni dobro prekoračevati. 
 
Vladimir Topler pove, da so projekti v času debelih krav niso bili dobro načrtovani in še 
manj nadzorovani. Projekt LAS-a je dobra stvar, vendar je slabo realizirana, prinaša izgube, 
ki jih bodo morale kriti občine. Glede kohezijskega projekta oskrbe s pitno vodo je skeptičen, 
saj mu ni poznano dejstvo, kdaj so se sprejemali vsi strateški dokumenti na sejah občinskega 
sveta. Prav tako pa se mu zdi vprašljiva možnost financiranja projekta kanalizacije in ČN 
preko JKP, saj njihova finančna sposobnost  najbrž ne bo zadostna. 
 
Po razpravi so člani sprejeli naslednji 
 
Sklep št. 139: Občinski svet v okviru prve obravnave sprejme osnutek Odloka o proračunu 
Občine Muta za leto 2012, v predloženem besedilu 
Glasovanje: prisotnih 11 članov, ZA:9, PROTI:2, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet 
 
Po glasovanju predsedujoči odredi odmor v trajanju od 19.15 do 19.25 ure. 
 
 

7. OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA ODLOKA OSPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ODLOKA O DODELJEVANJU SOCIALNO VARSTVENE 
POMOČI V OBČINI MUTA (skrajšani postopek) 

 
Rozika Zinka Helbl Čuček predsednica odbora za negospodarstvo predstavi predlog akta, 
katerega razlog za sprejem je prilagoditev veljavnega akta novi socialni zakonodaji, ki se je 
pričela uporabljati s 1.1.2012. Sicer je veljavni akt že lansko leto doživel manjše spremembe, 
sedaj pa so le-te ponovno potrebne. Z novelo se akt prilagaja spremenjeni zakonodaji zgolj v 
tem, da se sklicuje na mejo osnovnega minimalnega, na katerega je vezana tudi višina 
dodeljene pomoči in pa v delu, kjer je določen nabor vrst dohodkov, ki se upošteva pri 
določitvi meje upravičenosti do pomoči. 
 
 Člani na predlog akta niso imeli pripomb in drugih komentarjev, zato so sprejeli 
 
 Sklep št. 140: Občinski svet sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o dodeljevanju socialno varstvene pomoči v Občini Muta, v predloženem besedilu. 
Glasovanje: prisotnih 11 članov, ZA:11, PROTI:0, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet 
 
 

8. OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA OBVEZNE RAZLAGE DOLOČB 
ODLOKA O PROSTORSK UREDITVENIH POGOJIH ZA NASELJE MUTA V 
OBČINI MUTA (skrajšani postopek) 

 
Janez Tratnik predsednik odbora za celostni razvoj občine na kratko povzame vsebino akta, 
katerega sprejem narekuje problematika gradbenih posegov na območjih, kjer veljajo 
omejitve dopustnosti dejavnosti, čeprav so le-te tam obstajale že pred sprejetjem 
predmetnega prostorskega akta. Zaradi togosti posameznih določb veljavnega PUP-a, je bilo 
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potrebno pripraviti podrobnejšo razlago določb, ki naj bi bila zadostna podlaga za pridobitev 
ustreznih gradbenih dovoljenj za gradnjo enostavnih objektov, s katerimi se izboljšuje stanje 
oz. se prilagaja napredku tehnologije kmetijske dejavnosti. 
 
Predsedujoči pripomni, da je v prihodnje potrebno pripraviti tudi predlog spremembe 
veljavnega akta, s katerim se bo povečal faktor pozidanosti na posameznih gradbenih 
parcelah, kajti marsikateri občan ima s tem velike probleme. 
 
Sklep št. 141: Občinski svet sprejme predlog Obvezne razlage določb 2., 8., 9. in 11. člena 
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Muta v Občini Muta, v predloženem 
besedilu. 
Glasovanje: prisotnih 11 članov, ZA:11, PROTI:0, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet 
 
 
 

9. OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA ODLOKA O USTANOVITVI 
RAZVOJNEGA SVETA KOROŠKE REGIJE (skrajšani postopek) 

 
Ksenija Ditinger predstavi razloge za sprejem akta, ki ga narekuje nova zakonodaja. Predlog 
akta je bil predhodno obravnavan na svetu koroške regije in tudi sprejet s strani večine 
koroških občin. S predlaganim aktom se konstituira nov organ – razvojni svet Koroške regije, 
s čimer pa se ukinjata sedanji svet regije, ki so ga predstavljali župani koroških občin in 
regionalni razvojni svet, ki so ga sestavljali župani, gospodarstveniki in nevladne institucije. 
Sedanji regionalni razvojni svet je imel v praksi zgolj neko posvetovalno funkcijo in 
praktično ni odločal o bistvenih zadevah. Predlog akat je pripravljen po vzorcu, ki ga je 
regionalnim razvojnim agencijam posredovala nekdanja SLVR, tako da nekih bistvenih 
korekcij ni mogoče sprejemati, saj je akt v celoti povzet po veljavnem zakonu o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja. 
 
Mirko Vošner pove, da je razvojni svet neka dodana vrednost razvoja regije. Samo Pomurje 
je uspelo, da je državni zbor zanje sprejel poseben zakon za razvojne načrte, žal je Koroška iz 
tega izpadla, saj so se odgovorni prepozno lotili dela. Opozarja na slabo zasnovane projekte 
iz preteklosti, ki bodo v današnjih kriznih časih najbolj prizadeli občane. Nevladne institucije 
pri tako pomembnih projektih ne morejo imeti bistvenih kompetenc, saj je njihova sestava 
prešibka. 
 
Franc Hamler opozori na neskladno proceduro sprejemanja akta, in sicer, da akta predhodno 
ni obravnavalo pristojno delovno telo. V prihodnje naj se procedura izvaja na ustaljen način. 
 
 
Sklep št. 142: Občinski svet sprejme predlog Odloka o ustanovitvi razvojnega sveta Koroške 
regije, v predloženem besedilu. 
Glasovanje: prisotnih 11 članov, ZA:11, PROTI:0, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet 
 
Op. Ob 19.50 uri sejo zapusti član Rudolf Koležnik. 
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10. OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V 
OBČINI MUTA ZA LETO 2012 

 
Rozika Zinka Helbl Čuček vsebinsko predstavi predlog akta, ki predstavlja pravno podlago 
za objavo javnega razpisa za razdelitev sredstev za športne aktivnosti. Akt je vsebinsko 
povsem enak kot v preteklih letih in tako vključuje naslednje dejavnosti: interesna športna 
vzgoja mladih, kakovostni in vrhunski šport, športna rekreacija, šolanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov ter športne prireditve. 
 
Ksenija Ditinger še doda, da se predlog akta sprejema samo z vsebinskega vidika, medtem 
ko je potrebno vanj vključiti še vrednosti, ki pa bodo znane po sprejemu proračuna. 
 
 
Sklep št. 143: Občinski svet sprejme predlog Letnega programa športa Občine Muta za leto 
2012, v predloženem besedilu. 
Glasovanje: prisotnih 11 članov, ZA:11, PROTI:0, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet 
 
 

11. OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA SKLEPA O CENI SOCIALNO 
VARSTVENE STORITVE »POMOČ DRUŽINI NA DOMU« 

 
Rozika Zinka Helbl Čuček predstavi predlog cene socialno varstvene storitve pomoč družini 
na domu, ki jo je pripravil izvajalec CSD Radlje ob Dravi. Zadeva je bila obravnavana na 
zadnji seji odbora za negospodarstvo, kjer je bil tudi podan predlog, da bi se zaradi visoke 
cene, storitev izvajala preko koncesije, kot je to v Občini Lovrenc na Pohorju. 
 
Ksenija Ditinger še doda, da se cena v letošnjem let povečuje, zaradi dejstva, ker se ukinja 
izvajanje storitve preko javnih del in so se izvajalke morale redno zaposliti, kar pa bistveno 
povečuje strošek dela. Sosednji občini Radlje ob Dravi in Vuzenica sta sprejeli odločitve še o 
dodatnem sofinanciranju za občane. 
 
Aleksander Ambrož sprašuje, ali se bo zaradi vladnega ukrepa o zmanjševanju stroškov 
dela, tudi ta cena znižala. 
 
Predsedujoči odgovarja, da je to dejstvo povezano, saj je cena storitve odvisna od 
zaposlenega kadra. 
 
V razpravi se je izoblikovalo stališče, da je storitev zares predraga, kar je posledica 
neprimerne metodologije njenega izračuna, kakor tudi financiranja. O zadevi bi bilo 
potrebno razpravljati še na seji pristojnega delovnega telesa. 
 
Sklep št. 144: Občinski svet sprejme predlog Sklepa o ceni socialno varstvene storitve 
»Pomoč družini na domu« za leto 2012, v predloženem besedilu. 
Glasovanje: prisotnih 11 članov, ZA:8, PROTI:0, NE GLASUJE: 3 – sklep je sprejet 
 
 

12. OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA SKLEPA O PRENOSU 
USTANOVITELJSKIH PRAVIC JAVNEGA ZAVODA KOROŠKA GALERIJA 
LIKOVNIH UMETNOSTI 
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Rozika Zinka Helbl Čuček ponovno predstavi zadevo v zvezi s prenosom ustanoviteljskih 
pravic javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti na mestno Občini Slovenj Gradec. 
S strani javnega zavoda smo prejeli tudi dodatna pojasnila v zvezi s premoženjem, iz katerih 
je razvidno, da Občina Muta v javnem zavodu nima premoženjskega deleža. 
 
Člani na predlog niso imeli drugih pripomb in komentarjev, zato so sprejeli 
 
Sklep št. 145: Občinski svet sprejme odločitev, da Občina Muta prenese ustanoviteljske 
pravice javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti na sedežno Mestno občino 
Slovenj Gradec. 
Glasovanje: prisotnih 11 članov, ZA:11, PROTI:0, NE GLASUJE: 0– sklep je sprejet 
 
 

13. OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA SKLEPA O PODALJŠANJU ZAČASNEGA 
FINANCIRANJA OBČINE ZA OBDOBJE APRIL – JUNIJ 2012 

 
Milena Urnaut pojasni predlog akta, katerega sprejem narekuje dejstvo, da občina še nima 
sprejetega proračuna za leto 2012. Financiranje po sklepu se nadaljuje na podlagi proračuna 
preteklega leta za iste programe kot v preteklem letu. Izvajajo se samo tekoče naloge, nobena 
nova investicija se ne more pričeti. 
 
Aleksandra Ambroža zanima realizacija za prvo četrtino leta in kaj predstavljajo tekoče 
naloge oz. nujna dela. 
 
Milena Urnaut pojasni, da bi vprašanje realizacije moral posredovati pred sejo, zato je žal v 
tem trenutku nima. Med tekoče naloge pa spada financiranje javnih zavodov, socialni 
transferji in nujna vzdrževalna dela gospodarskih javnih služb. 
 
Predsedujoči predlaga, da se zapisniku predloži realizacija prvega četrtletja. 
 
Tadej Šrajner pripomni, da je za letno vzdrževanje cest predvidenih 35.000 EUR, za Glasbeno 
šolo Radlje polovica zneska (3.000 EUR), za Glasbeno šolo Melodija pa samo ¼ zneska. 
 
Sklep št. 146: Občinski svet sprejme predlog Sklepa o podaljšanju začasnega financiranja 
Občine Muta za obdobje april – junij 2012. 
Glasovanje: prisotnih 10 članov, ZA:8, PROTI:2, NE GLASUJE: 0– sklep je sprejet 
 

14. OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA SKLEPA O UKINITVI STATUSA 
GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA 

 
 
Ksenija Ditinger predstavi dva primera predlogov ukinitve statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena, in sicer je eden od primerov del zemljišča terase ob poslovno-
stanovanjskem objektu na Sp. Muti. Gre za zemljišče v izmeri 7 m2, glede katerega je 
občinski svet že sprejel odločitev o odsvojitvi lastniku gostinskega lokala. Drug primer pa se 
nanaša na del opuščene stare ceste na Pernice, ki dejansko poteka čez dvorišče nekdanje 
kmetije Harl na Gortini. Ta del zemljišča bi lahko uporabili za sklenitev pravnega posla 
menjave za zemljišče vodohrana Pernice in del zemljišča kolesarske steze na odseku Bistriški 
jarek – Muta, ki je v lasti naslednika te kmetije. 
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Franc Hamler pripomni, da je potrebno v gradivu podrobneje obrazložiti bodoči namen in 
funkcijo nepremičnine, ki se ji status ukinja. 
 
Sklep št. 147: Občinski svet sprejme predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra za nepremičnine ID 807-346/14-0 in ID 809-407/3-0. 
Glasovanje: prisotnih 11 članov, ZA:11, PROTI:0, NE GLASUJE: 0– sklep je sprejet 
 
 

15. SEZNANITEV Z LETNIM PROGRAMOM DELA NADZORNEGA ODBORA 
OBČINE MUTA ZA LETO 2012 

 
Cvetka Potnik predsednica nadzornega odbora predstavi letni plan dela organa nadzora 
porabe javnih sredstev, ki vključuje letni in občasni nadzor. 
 
 

16. VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV 
 
Milan Stramec poda repliko na prejeti odgovor v zvezi z osvetljenosti telovadnice v času 
rekreacijskih dejavnosti. Dejansko je osvetljenost zelo slaba in športni pedagog sigurno ni 
usposobljen za odločanje o zadostnosti osvetljenosti za posamezno vrsto vadbe. 
 
Procedura točke dnevnega reda je v nadaljevanju potekala tako, da so člani, ki so pred sejo postavili 
pisna vprašanja, na seji prejeli ustrezne odgovore. Odgovori na vprašanja Franca Hamlerja, 
Aleksandra Ambroža in Tadeja Šrajnerja so priloga tega zapisnika 
 

Tadej Šrajner poda pobudo o sklicu vseh vaških odborov 5. volilne enote, kjer bi se 
predstavil proračun za leto 2012. Poda tudi pobudo nadzornemu odboru o pregledu del 
gramoziranja ceste na Mlake in sanacije pogorelega stanovanja na Sp. Muti. 
 
Župan se zahvali vsem sodelujočim v akciji Očistimo Slovenijo, ki je bila dne 24.3.2012. 
 
Predsedujoči poda pobudo o organiziranju prevoza šolskega kombija za starejše občane, ki 
potrebujejo prevoz do Tuša, pokopališča ipd. 
 
Franc Hamler poda pobudo, da se letošnji občinski praznik skoncentrira samo na en vikend 
(gasilska veselica), pohvali ustrezno osvetljenost v telovadnici in apelira na nujnost 
asfaltiranja parkirišča pred Mitnico. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.10 uri. 
 
Zapisala: 
Ksenija DITINGER                                                                                      Predsedujoči: 
direktorica občinske uprave                                                           Vladimir TOPLER, podžupan 
 
Prilogi: 

- Poročilo o delu župana v času med dvema sejama 
- Pisni odgovori na postavljena vprašanja 

 


